Červnový zpravodaj obce Čečelovice
Rok 2006

Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 9.6.2006
1.Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet za rok 2005 svazku
obcí Radina
2. Starosta informoval občany o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok
2005.Přezkum proběhl bez závad. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo
závěrečný účet obce Čečelovice za rok 2005 a zprávu o přezkumu hospodaření obce za
rok 2006.
3.Starosta obce a pan ing. Skala informovali o přejímce obecních bytů, které
dokončuje firma Aldast. Byl přečten seznam osob v časové posloupnosti, které podaly
žádost o obecní byt. Klíč k výběru uchazečů je dán předpisy. Měsíční nájem je stanoven
pořizovací cenou bytu ( kolem 52 Kč / m2 ). Úvěr, který si obec na dostavbu vzala bude
pokryt z nájemného v těchto bytech. Osoby užívající tyto byty nesmí vlastnit jinou
nemovitost a jejich příjem je do 0,8 průměrné mzdy(1 osoba) nebo do 1,5 násobku
průměrné mzdy (u více osob v bytě). Nájemné bude až 3 000Kč. V bytech je topení na
plyn. Součástí bytu bude i kuchyňská linka a elektrický sporák s digestoří.
V brzké době budou uchazeči o byt vyrozuměni a musí doložit své příjmy a
ostatní náležitosti. Pak bude ustavena komise, která o rozdělení bytů rozhodne.
23.6. bude oficiální přejímka bytů. Od 16 do 18 hodin je pak prohlídka bytů umožněna
veřejnosti.
4. Byla podána informace o dotacích, které naše obec v letošním roce dostane.
Jsou to dotace na úroky /150 tisíc Kč/ a dotace na opravu a přestavbu části pohostinství
/180 tisíc Kč/. Dotace na výstavbu bytů v letošním roce činí 1.375 000 Kč.Neuspěli jsme
se žádostí o dotaci na opravu kapličky na návsi.
5.Sběr železa bude prováděn po dobu 2 týdnů a to od 14.8 do 28.8. a to na Vrchu.
Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 19.8. v dopoledních hodinách před
budovou OÚ.
6.Starosta obce informoval občany ohledně územního plánu obce a vyzval občany
o vyjádření k danému územnímu plánu. Pan B. Braun podal podrobnou informaci o
významu tohoto zpracovávaného územního plánu. Změny, které by v budoucnu chtěli
občané realizovat a nebyly by nyní zahrnuty v územním plánu obce, si pak musejí
zaplatit a vyjednat občané sami.
7. Bude jednáno s provozovateli mobilní sítě Eurotel o postavení stožáru na lepší
pokrytí signálem v našem regionu.
8. Byla podána informace o sobotním volejbalovém pouťovém turnaji, který se
bude konat 1.7.2006 od 13 hodin. Večer pak pan hostinský pořádá zábavu, na které
bude hrát na prostranství návsi kapela Nektar boys band.

Blahopřání k významnému životnímu výročí
Připomínáme kulatiny, které oslavili v měsíci dubnu a květnu tito naši občané:
• 15.4. pan Karel Němeček z čp. 80 / 80 let/
• 18.4. paní Jiřina Skalová z čp. 72 /50 let/
• 8.5. pan Václav Fišer z čp. 10 /55 let/
Všem výše jmenovaným dodatečně gratulujeme a přejeme zdravíčko, elán, lásku a
spokojenost v dalších letech života.

V měsíci červnu má své kulatiny /18.6./ pan Jaroslav Švarc z čp. 56. K jeho 55. narozeninám
přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
V měsíci červenci máme dva oslavence. Na počátku /4.7./ je to paní Anna Balatá z čp. 4,
která oslaví své 65. narozeniny v kruhu rodinném, a 12.7. pozvedne svou skleničku pan
Milan Zach z čp. 29 k přípitku a oslavě svých 50. Oběma přejeme mnoho dalších let
prožitých ve zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Srpen je měsícem nejenom žní, ale také i narozenin našich dvou obyvatelek, které se dožívají
stejného věku a to 82 let.Jedná se o paní Jiřinu Smíškovou z čp. 51 / 22.8./ a paní Růženu
Chodovou z čp. 37 /27.8/. Dovolujeme si tímto popřát dostatečně pevné zdraví, spokojenost
v životě a dobré vykročení do dalších let.

Kulturní a sportovní akce
 23.6. bude oficiální přejímka obecních bytů. Od 16 do 18 hodin je pak prohlídka bytů
umožněna široké veřejnosti.
 1.7. se od 13 hodin bude konat na Pasece 4. ročník pouťového turnaje ve volejbale.
Účast přislíbila i družstva z Liberce, Záboří a jednáme i s Blatnou a firmou Hapon .
Čečelovice postaví 2 družstva. Zveme všechny malé i velké k účasti a fandění.O
občerstvení se postará pan hostinský Rostislav Krejčí.
 12.8. se bude konat další turnaj ve volejbale a to v rámci “Roztančeného léta“.Začátek
opět ve 13 hodin. Občerstvení před hospodou bude zajišťovat firma R. Krejčí spolu
s panem hostinským. Těšit se asi budeme na pečené prasátko, klobásky, kuřátka a
hlavně kapelu Fatima. Doufejme, že se vše vydaří jako loni.
 Příznivce volejbalu upozorňujeme, že o prázdninách bude volejbal vždy ve středu a
v sobotu od 18. hodin /podle domluvy i v pátek/. V případě nepříznivého počasí je
vždy možnost jet v sobotu do haly v Záboří, kde máme blokován čas od 18 do 20
hodin.
Poznámky:
V místním obchodě došlo k posunutí odpolední prodejní doby a to od 16 do 18 hodin
Upozornění na zaplacení místních poplatků do konce června.

********************************************
Protože nastává čas zasloužených dovolených a období vhodné k zotavení těla i duše, přeje
Vám všem zastupitelstvo obce dostatek času k načerpání nových sil a příjemné prožití dnů
odpočinku.

